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TSÁSZÁRí ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
£ M G E D É L M É V £ i ; 

NrÖ 30. 
$ # I t Bélsbeo , Ss. György HaváüAk (Áprilíjatfefe 

14-dik napján 1797-dikEíztead$b«flu 

K 
Hadi Körri^ Ül alias oki 

a r o / j ^Fő ~ Hcrtzeg; 15 Batalionókat 
kaptsolt már a* maga/Seregéhez, .a* Raj* 
uától érkezett segítségből, t , < ' ., 

,Á.f multt Kedden délutánná és ÁpriL 
13-dfkánh kőltt Tudósításai a* Hadi-Cajn^ 

.celiáriánakit ezeket foglalják magokban a* 
Tiroiisi környülállásoktól: . . ..,, , 
r^^^Botzcnenn által^ Hátulról kerűi^énrí 
"Gén. Loüd.on az ellenségnek, úgy incg-ij. 

G g 
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jedtek a9 F r . á k a* temérdek Földgépé. 
tol , hogy sietve el hagytak tanyájaikat" 
és Bri#enb$\ is tsak hamar el~ verettet' 

: tek. *< 
^ F . M. L. Báró Kerpen azonnal elö. 

Te nyomult, és egyesítvenn magát B. lou. 
donnái 9 BrLrenhznn állapodott még Apr, 
tí-dikánn; más nap pedig Mühlhack\§ nyo, 

* tniilt elo, 's reményiette, hogy a' Pusttn 
ÍAŰZ (olafzul: la Pusteria) nevezetű, Ca-
rinthiával határos, 12 mértíföldnyi hofz-
fzaságú réfzébol Tirolisnak, minden to-
vábbí eíJentáliás nélkül cl takarodik az el
lenség."' 

„B, London^ Ápr, 7-dikénn Botzcnbtn ' 
állott, hogy Trient felöl bátorságot fze. 
tezzen a' Tartománynak.44 

„Az ellenségtől meg-menekedett Vi
dékek' Lakosai , ismét rendbe - fzedték 
*s egyesítették magokat Fegyveres - Haza
fi-társsaikkai , kiknek hathatos segíségc-
ket mennyire érzi és betsűli F . M. L, 
Kerpen: nyilván lehet látni abból a'Jelen
tésből, melyet, az ő kérésére tett közön-
ségessé %z egéízfz Tan®mány ban Gr. Lehr-
éack, a* ki Ts. K. Udvari-Kommifzfzáriu& 
Tirölisbann," 

„BrixenbtTi) lifztet jó-formánn hagyott1 

maga útánh az ellenség: hanem a' muni- ! 
tEÍóból sokat a' vízbe fzórt .u \ 

9»A\ 2-dik Áprilisi verekedésből egy 
íiagy követkézésű történetet említ sC u-dik 
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Áprilisi Tudósítás: hogy t. L a> Fr. ák cl 
fogvánn két Tirolisiakat pardont ígértek 
nékíek: még is annakutánna Je-öitck őket: 
melyen annyira fel-indultak a9 Lakosok, 
hogy puska-ágyakkal, 's más ütő-eízkö-
zökkel is verték agyba főbe a' meg-futa-
modott ellenséget." 

Karoly Fő - Hertzeg ide érkezett a> 
inúltt Kedden t t t v e : de ismét el utazott 
innét tegnap. 

Gcn. Gróf Hadik a* műltt Kedd* éji* 
fzakájánn sietve indult Horvát-Orfzág-

, ba, mélynek fzélci meg voltak már erős* 
sítve és fegyveres erővel is rakva. 

A* Bétsi és Aufztriai hadi kéfzülete-
ket meg-írtuk summásan a' multt postán; 
bizonyítja azokat ? a' Bétsi Üdvari Újság-
nak 12-dik Áprilisi Darabja is , melynek 
előadását, némely mellékes környülállások-

'ra nézve kívántuk közleni, mely is így kö
vetkezik : 

„ J ó Fejedéi műnkhöz vonfzá hírsége 
Vfzeretete az Aufztriai N é p n e k / é s Béts* 
Lakosainak; *s fzíves hajlandósággal tely-

: lyes meg-győzettetése az eránt, hogy a* 
Státus, bőltsességgel, kegyelemmel és igaz-

' *%ga* igazgattatik .állandóul; és a* Haza* 
1 hoz viseltető indűlatjok, -eddig is sok di-

tsö példák által bizonyíttatutt meg: most 
pedig még nagyobb mértékben nyilatkoz
tatja magát , midőn az ellenség, némely 
rendkirülvalój előre el nem látott törtél 

G g % 
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neték által fzerentséssítvén , már még AiU 
fztriáf, és a* Birodalom'Fo-városát is a> 

m a g a vefzedelmes fzándéka' tárgyává ké-
fzíil tenni; 9s míg aJ sok felől aegítségre siető : 
győzedelemhez, fzokott Ts . K„ Katonása-
gok öfzfze-érkezhetnek; vagy a' Békesség
nek helyre-állítása végett el kezdett inté
zetek tzéljokat érhetik: hogy ekképpen az 
ellenség* további eloré-nyornűlásának gát 
veltettessék; a5 pufztításaitól, ezen Tarto
mány meg- óitalmaztassék ; és ha többre 
vetné ő még a* fejét: hatalmassann vifz-
fza-verettettessék. 

Az AIsó-Aufztríai Kórmányfzék mér 
Ápr. 7-dikénn indíttatta egy KeriilS Leve
lét ^ á' Dunán innen fekvő Négyeclréfzeibe 
Alsó-Aufztriának (Ober- és Unter-Wiencr-
waldba) buzdítvánn ezeknek hív Lakosai^ 
hogy haladék nélkíü keljenek fel a* Haza* ' 
yédelriiezésére; vegyenek magokhoz pus
ká t , puskaport, golyóbist^ v&gy a' kit 
ezt nem tehetik, kafzát,- kapálj 's eoyéh '-
efféléket is; és egynehány napra elestVet 3 
és gyülekezzenek öfzfze a? ki muíaíott^éi 

•lyekre, hová hogy annál hamarább eí~éiv 
kőzhessenek,' javasoltatott az Elöljárók- ' 
nak ^ hogy a? mennyire l e h e t , fzekerekeuri1 l 

fzallíttassák a5 ki vállalkozott Helységbe-[ j 
Iieikeí, az öízfze-gyüickézés' h ő é i r e , m«J 
lyeknek mind egygyikén- cgy'.tifzívisé-i * 
lője' az Aisó.Aufziriai Kórmányfzéknek, íi h 
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iegj Katona-TIfzt rendeltettek9 kiktől Űta* 
sítást vegyen a' Nép: mitévő légjen? 

Oly izerentsés foganatja lett ezen in
tézetnek 9 a' milyent lehetett várni az Alt-
fztriaiaktól: mert a' mindenfelől érkező 
Tudósítások ízerént, oly örvendetes kéfz-
seggel ajánlották a5 Férjfi nemből valók 
magokat mindnyájan a'Haza* fzolgálatjára, 
hogy sok helyeken egy Férjfi se* maradt 
otthoím, ?s könnyebb volt fel-buzdítani 
ezen Vitéz Férjfiakat a' Hazáért való fel-. 
fegyverkezésre, mint reá befzélleni egy 
xéfzt belőlök a5 vifzfza-térésre. 

Hasonló nagy buzgóságot é$ hívséget/ 
lehet tapafztalni a* Városban, 's a* Külső-* 
Városokbann is. Az egéfzfz Polgársága 
melynek Hadi-Tárnokmester Hg Würtetn-* 
berg Ferdinánd adatott Vezérül, 'kefe te
ljesíteni azt az esküvéssel fogadott köte-

I lességét, hogy a? Várost , utolsó-lehetsé-
gig oltalmazza együtt a3 Katonasággal, a* 
meg-támadó ellenség ellen. 'Meg-feűnvéfin-
iz Universitásbéli Letzkék ezenn Hónap
nak 3-dikánn, a'Tanuló-Iffjűság i$, Rector 
Magnificus Báró 'Quarinnak, 3$ egynehány 
ditséretre méltó Professoroknak ébrefzté-
sére, fzinte általán fogva fel-ajánlották ma« 

i gokat a? Haza* védelmezésére, 3s €gy kii-- • 
| lönös Korpnst formáltak. Éppen ily ha* 
• zafiúi indulatoktól serkentetvénn &' Kal

már-Legények is fegyerrert fogtak Ö F e L 
*•• sége' helybe* hagyásával. Állíttatik fel egy 

i 
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Lovas-Sereg is ónként vállalkozó Nemet 
. é% más Iffjakból, Hertzeg Lichtensttín J i . 

nos Generális'.kórmányozása alatt: mely 
Lovas-Sereg már is fzép fzámra neveké-
dett, valamint sokan vágynak olyanok is, 
kik a' magok paripáikat ingyen által ad
ták SL közönséges fzükség pótlására. _ 

A* Bétsi Szabad-Sereg verbunkjainak 
nagy előmenetele vágyon. 

Mind ezeken kivűl, valamint a* W 
rosbann a* Magistrátusnál; úgy a' Külső* 
Városokbann is a* Bíráknál, Kormány, 
fzékbéli- és Katona-Tifztek* jelenlétébcnn, 
bé-írattathatják magokat fzabad akaraiból 
való fegyver-fogás végett minden jrendíi 
Személyek, 's Íratják is be annyin, hogy 
álmélkodni kellene a' fzámjokonn; ha a* 
Bétsi Nép' nemes gondolkodása, módj* ; 
egéfzfz reménységet nem nyújtott volna 
av felöl még előre. , 

Neustadtní\ Js annak Szomfzédjaibann, \ 
táboroknak való helyek mérettek ki , ho.. ! 
vá a*'fel-fegyverkezett Földnépének egy 
réfze már el is ^állíttatott. 

Béts Városa5 Kapuinál oldalról, és 
ott is, a' hol Flesck ( V forma sántzok) 
vágynak, a' Vár árka3 külső kerítése meU i 
161 ki-vágattatott az eleven sövény, élj 
helyébe vastag palánk-sorok állíttattak fel, | 

Tegnap a\ líneánál, nagy fzámű IQJ 
kaság s sántzok hányáiához kezdett^ | 
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Az AugarterméX lévS és a' Brigittaunn 
által Rviiló tőkés is sántzá változtatódig 
>s mellékes ágyuzó-tanyákkal is meg-erős-
sebbíttetik, Gróf Orlandini Ingenieur-
Oberstl^eutenám, igazgatása alatt. 

Bétsi Kommendánssá lett Terzr Feld-
marsall; Vice-Kommendánssá pedig Mack 
Feldrnarscbailieutenant. 

Hogy az ellenségnek öfztönül ne fzo!~ 
gáljanak a' közönséges Kafzfzák, Archí. 
vumok, '& a* t f nagyobb bátorságnak 
okáért el fzállíttattak Bétsből a* közönsé
ges Kafzfzák, >s írások, a'Dica^tériomok-
kai egy etembenn. 

^ Ö Felsége, ha a* tvörnyulállások úgy 
kívánják: tsak azért távozik el Bétsből, 
hogy a* határos Orfzágokbann, maga jelen-
létele által annál inkább elő-mozdíisa 
azorín kéfzűleteket, melyek már el ren-

; feltettek előre az Aufztriai Birodalomnak 
meg-mentésére. 

A' Bétsi Pénzváltók 9 és K*gyrKerc*« 
Jcedok, 1250 ezer forintot tettek öfzfze, a* 
fzabad-akaratból fegyvert fogók* fzámára,. 
és még ezen kívül jó summa kéfz-pénzt is 

. adtak bé a* Ts. K, Közönséges Kafzízába*. 
[ Bétsi Lakos Oesterlein Miklós nerfi 
| Puska-Fábrikás 3 ötfzáz puskát adott in-
> gyen, az önként vállalkozott Ha za'oltalma-
i <ssói' fzámára* *$ azt ígérte, hogy ha a izük-
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ség kívánja, meg többet if a d : egyfcers. 
mind arra is kötelezte magátV hogy valaJ 
inig a* Bétsi Polgárok fegyverben lefznek" 
ha mi hiba" esik'.'a* puskájai,konn, ingjén1 

meg-fogja azokat igazíttatni, és hogy kefẑ  
ha a' környülállások úgy hozzák magok: 
k a i , a' hátárhoz is ki menni, V magával 
vinni a' Fábrikájábór.-egynehány MunkáJ 
sokat , fzükséges 'Míifzérekkel együt t . ' l 

,: ' Béts.'Vkiosa.9. Kapuinál úgy vágynak 
módosítva a' hidak, hogy egy "réfz't fjei le
het húzni belőlök/ 
l'\ Budáról örömmel írták, hogy a* Köz. 

jóhoz' viseltető, nemes indulat, ott is fel
buzdította a* felsőbb '$, alsóbb rendű Szép." 
Kémet hét ezer Éöz-katonáknak-való-inV 
g$k* kéfzítesére/ l * "*" • 
*•' ' Pestről 2-dik Aprilisbepn, 20<j Széke* 
res-katöna-rekruták indultak, és sietve fzál- [ 
l í t tattak'14 'Tsáfzári fzekerekenn Bétsbc, 
hogy a', fel-állított Divisióhoz kaptsolják 
Hiagokát.f '' ' ' "•*'.h ' ' ' ": ' - '" > Vi ; 
*"'"••3-dik Ápr, ben §0 Pokkoló-Legényck 

indultak el , és* úgy volt a? rendelés felö
lök, ' hogy' ' forsppntos. fzekerekenn, éjjel 
mppa l Szállíttassanak azon Seregünkhöz, 
mely', "Károly Fő-Hertzegnek fzeméiy ize- | 
Ként való kormányozálsa alatt vagyon. 

4-dik Ápr.! "ben," az Alvintzy és Na* ': 
dásdy Reg.'jcitiék pótolására 3726 Rekru- j 
ták indultak a* Rajnai Sereghez. '" ' 

« • • > » ; > - • > KI Í » •« s.' . . . » . ^ . . . . • ' . *> 
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£-dik Ápr. ben elébb 500 Kelfvutkk^ 
az Éfzterházjr nevet viselő Magyar gyalog 
Regement's-dik Bat, jának pótlására/ for-
spontos* fzekefekenn indultak, azután pe
dig fzáz Pakkoló-Legények^ kiknek éjjel 
nappal'kellett utazni.' 

8-dik Áprilisben, 560; 9-dikbenn 900 
főből álló Vitézek indíttattak 4 lovas fze-
kerekerin Béts felé a' Sereghez. ' 

A? Ba táviái Respublika' zsoldján lé
vő Frantziá Katonaság, el takarodott a* 
Bátavúsok földjéről, a' Rajnai és Mőzái 
Fr. Sereghez. Égy réfzc aVBatavus Se
regnek is ismét Düsseldorfihoz rendel
tetett. ' " '• "•fc s 

;" Azok a*, két Fr. Fregátok Resistance. 
és, Constanc-e — ' melyeknek l ke t ' Angluií 
Fregátok" által lett" el" Vétettetését meg-
íránk a*- múl.tt postán, azok' kozzül a5 Bresti 
fiajók' közzűl valók voltak, melyek a» 
1400 Fr. rabokat fzáflították vala Angliá
nak Valiid izéiéire. A* mint vifzfza jö
vet fzínte be érkeztek volna5 már ezen <* 
Fregátok a' Bresti Kikötőhelybe, fzeofi-
be találkoztak vélek a'' fenn említett két 
Ánglus Fregátok \ melyek igen'közel be
mentek volt a' Bresti Kikötőhelyhez, &z 
ett lévő Frl" Hajósserég*, állapotjának jobb 
móddal lehető meg-visgátása végett. A* 
ízerentse annyiban még inkább fzolgált az 
Ánglus bajóknak, hogy a* Fr,'hajók köz-
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xfil, melyek el voltak válva egymástól va* 
lamennyire, mindegyiker külön támadhat* 
ták meg, 's kéfzen is voltak mind a\ket* 
tővel fél óra alatt* A' Resistance^ új 
módi tsináímányu hajó: és !eg nagyobb*, 
nak tartatik a* Fr. Fregátok közöt t /Vol t 
V i. rajta 48 ágyú és 345 ember. A' má. 
tikonn nem volt több hufzonnégy 9 fontos 
ágyúnál, és 189 embernél, -hanem még 
tsak 2 efztendős, igen fzép és könnyű mc. 
netelu hajó. Az ellenség 18 embert vefz. 
te t t ; az Ánglusok közzül ellenben még 
tsak egy i s , se* el nem esett , se' meg 
nem sebesedett. 

Fogtak el az Anglusok, három rabló 
Fr. hajókat i s , melyek közzül egyen , 16 
ágyú, és 156 ember volt. 

Valamint FÚŰC Úr az Orfzág-gyűlés* 
*«-dik- Táblájánál; fzintén úgy sürgette Gr* 
Moira az'i-s'Ö Táblánál Mártz. si^dikénn; 
hogy kérni kel) Király O Felségét, az Irr-
lándiai nyughatatlanságoknak fzé£ fzerént 
való Je-ísiliapítás^ra: de valamint a'2-dik 
Táblánál , Fox Úrnak 24 voksait el nyom-
ták 120 ellenkező voksok; úgy az i-sa 
Táblánál Gróf MoiraXit' 21 voksai ellen, 
.92 voksok emelték fel magokat. 

Hogy azonban Irrlandíában mindég ne» 
vekedik a* zenebona: meg-tetfzik onnét, 
hogy Mártz. 21-dikénn déiutánn egy Ka* 
*ír érkeavénn az Irrlándiái Vice-Kirátytól 
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Lord Camdentél Londonba Hertzeg Port-
landhöz-: ezen Ministerhez leg-ottan öfz~ 
ize-gyűltek a* több .Ministerek, '$ a* Ki
rályt is meg-kérték írásban, hogy menne 
be Windsori mulató-helyéből Londonba, 
A' Király meg is indult estvéli tíz órakor 
minden Testőrzők nélkül a' Feleségével 
és két Leányaival egygyütt, 's fzerentsés-
sen be érkezvén a' Városba , egynehány 
rendbeli írásoknak írta alája a* nrrét . —-
A' Dublini Kurír még azonn éjtfzaka vifz-
fza indíttatott a'Vice-Királyhoz. Ma$-nap» 
magános audientziánn volt a* Királynál 
Ernsi Királyi fíertzeg, '% ment a' Király
tól egyenessen Garlton-Haush* & Koro
na-Örököséhez , Wallis Hertzeghez, a* 
ki ajánlotta már magát nem egyfzer, hogy 
Ö el megy Vice Királynak Irrlajridiába : de 
nem kűldettethetett az eddigvaló Törvé
nyek fzerént, melyek a* Korona-Örökösé
nek, Angliából való ki-menetelét tilal
mazzák. 

Amérika-meljékénn el vették az Ánr 
glusok, Trinidad Szigetét az Spanyoloktóf, 
San Damaso nevű, 74 ágyús hajóval egy* 
gyütt Egy 84 , két 74 , és fgy 96. igyú* 
hajója ikat magok el égették a' Spanyolok* 
hogy az Ánglusok' kezébe ne essenek: ha-
nem a' rajtok volt Személyek, kik a' Szi
getbe fzaladtak, tsak ugyan el-fogattak* 
% 4Ua«ak ^Tifxtckb^l , §%\ Tengeri-Ka* 
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tonákből^ és 1032 Hajós-LegényekboL A* 
Szigetben találtak az Ánglusok 33 réz- e§ 
40 vas-ágyukat? sok munitziót., elesége^ ' 
9s egyéb kéfzületeket* ? 

Elegyes Tudósítások. 
Á* Prufzfziai Korona-Örököse' Felesé-

ge fzerentséssen fzult egy Hertzeget Mártz," 
2<2-dikénn, ' ' ' : ' ' 

Orofz* Birodalombéli Tudósítások z 
A* Fábrikák* és Kézmivességek' tökéilei 
sébbítésere, egy ujj Coílégiomot állított fel 
jPtf/Tsáfzár Pétersburgban*: V ló. fzapbrítás 

* és formálás módjára nézve pedig Hg Ku« 
rákin foUvigyázása alatt egy különös Kom-
:mifzfziót> np^lynek Rendelései alá vágynak 
adva a' Lovas Testőrzők i$é — Az Orvosok 
és Seb*Orvosok nem a'. Gubernátoroktól 
hanem a* magok rendjebéli Elöljáróktól 
fognak ezentúl függeni. 

A* már egy% ízben említett Orofe AI-
Hadnagy Fedoscfeumek 9 tsak közönséges-' : 

sen volt ki téve a' bűne az előbbeni Tu-
dósításokbann: hanem a5 mely Jelentést 
a> Státus - Tanats adott 'ki erámta , , Jan. 
31-dikénn: már abban világossan ki' va
gyon fejezve a5 vétke, 's a' büntetése iV . 
A* vétke abból állott, hogy Notoogorod. • 
és Twer nevű. Guberniumokonn lett által- ; 
utazása*' alkalmatosságával sok falusi La
kosokat fel bíztatott, a 'Felség' ncvéhenn, 
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kögy a3 magános Uraságok3 Jobbágyai Kó-" 
tona-Jobbágyaivá lefznek. Ezen vakme-. 
rő csábítása Ptdosejewntk , fzoross igazság 
ízerént, halállal büntettetett volna: hanem 
á' Stáiiis-Tanáts ast a' fzententziát hozta 
reá, hogyTifzil méltóságától és Nemessé-
gétői xxieg-fofztattatvári 3 kantsukáztassék-
meg, és vitettessék a* Ncrtschinfzki Fá-
brikákba dolgozni; 

Péiersburgbinn a' Tsáfzár* példája ízé- ' 
xént kezdenek más nagy Urak is jókor fel 
kelni ^ '$ estvé t íz . órakor nyugodalomra 
mennie Az estvéli höfzfzas mulatságok 
lassanként el ényéfznek: valamint fzünnek 
-á' hat 9B 4 lövőim való járások is a? Vá-
rbsbann,' rninekutárina jelentette, volna a* 
Tsáfzár, hogy Ö azokat nem igen örö
mest nézi. — Ha a3 főbb Katona-Tiíitek, 
hibáik vagy vétkeik által, dorgálásra vagy 
büntetésre tefzik magokat méltókká: min
denkor" közönségessé tétetik az Udvari Új
ságban; — Valamint Pétersiurgbán, fzint-
úgy Moskáuhin; és Rigában is a' ki jövő 
Könyvek* visgálása 3 Személyekre bízat-' 
tátott , t. i. egy Papra ,• egy Polgári Tifzt-
viselőre,- és egy Tudósra;-

, A] JViddini (Bodoni) .Basa5 pártüté
sét,' bizonyítják á' Konstántzinápolyi még 
Febr. 25. dikénn-költt Tudósítások i s : me
lyek fzerént, Egyiptombann is új • zehebo1-
M ütötte ki magát. 
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Konsiántzinápolyixzk Galata neveze
tű Külsővárosábann nagy égés volt Febr* 
20-dika táján. Öifzázüál tötíb házat eméfz- I 
tett meg a' tűz, V még több kárt is tett ! 
vólria, ha a' Tsáfzár és más f© Emberek \ 
jó rendeléseket nem tettek volna. A* Tsá- í 
fzár, a5 Ministerek, és sok más gazdag | 
Személyek, minden Vallás-különbség néU í 
kül példásaim segítették az Elegeitekét. 

Magyar- Or/zdgé 

A9 Tudom ányokra ügyelő Magyar Ki- I 
rályi Kommifzfziónál, nem különben a* i 

Juridica Facultásnál is izéket íílö, 's Uni* 
versitás* Könyvnyomtató-mühelyére fo gon- | 
dot tartó Királyi Tanátsos Lakits Zsig- \ 
mond György Urat, méltóztatott Ö Fel- I 
aége, Valóságos-Tanátsossá nevezni a* \ 
Királyi Helytartő-Tanátshoz. 

Pestről 4-dik Ápril. 1797. / — „Mint- í 
hogy Professor Vályi András Űr, a' Fels. \ 
*Kir. Helytartó Tanátsnak Magyar- Or/zág* í 

, Leírása felől tett leg-üjjabb Rendelése fzc-
rent, a* Vármegyéknek, K. Városoknak, | 
és Kerületeknek Tudósításaik után vára. I 
kőzni kénteleníttetett; valamivel későbbre I 
halad a' második Kötetnek ki-adása. Hogy | 
pedig a' Szerző ne vádoltathassék: imé ! 
kérettetnek ismét, és utoljára mind azok I 
a ' jó Uraságok, kik e' munkának tökélik I 
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itnténe végett , Tudósításokat kívánnak 
fzolgáJtatni , hogy azokat minél elébb meg 
küldeni méltóztassanak, hagy kívánságai
kat hívessen teljesíthesse. A* harmadik 
,és utolsó Kötetet illető Tudósításokat is, 
a* kik fél-efztendő alatt be* nem küldik: 
minthogy annak nyomtattatása már Oetó* 
bérben ísten' segedelmével kezdődni fog, 
tiak a9 Toldalékba lehet majd be tenni* 

Zágrábból Ápr. 2-dikánn : — »>Egy' 
í tifztes öreg Pap, Blaskovich nevű Exjesui-
| ta , meg-ölettetett itten Mártz, 30-dík éje-* 
j fzakájánn^ a* maga tulajdon - ízállásánh',' 

mely a* Cancellária-Házábann volt , '& a/ 
| hoht teste más nap téglákkal bé-fedve a* 

Templom mellett találtatott meg. A' fzál-
lása egeízízen fei volt rabolva* 

; A' Spanyol Király; Rómába küldi a* 
í Toledói Érsek V Nagy Inquisitor Lorenza-
j na Cárdinaíist, a' Sevillai Érseket Despuig 
\ Urat, és a3 Királyné*Gyóntató Aüyát, ki-

íxtklMasqmz a' neve. Ezen küldés' tár-
1 gya elő van adva egy Levélben, melyet 
| a? Király intézett Zorcnzana CárdinálisEöz, 
| és annakutinna nyomtatásban is közönsél 
J gessé tétetett, melyben elö ád némely 
! nehézségeket, melyeknek el intézését kU 
\ Vánnya , mindazáltal nem tette félre azt a1 

I tiízteletet i s , melyei tartoxik aa Ekklésia* 
Fő-Igazgatójához. 
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A* üseg-verettetett Spanyol, Hajossfc 
Mg, Cádixnkl múlatott, még. .(V Madritl 
Tudósítások fzerént. Ott volt a3 Santi. 

Jzima Trinidad is , (melynek; a* hartz 
utánn Anglus kézbe lett jutását írták né
mely ,BáJonnei Levelek) de oly még-roni-
lőtt állapotban, hogy nem, lehetett tpbfcie 
meg-orvosolni* Hogy a* harcz' álkairii%^-
tosságávai meg néni kapták, az Ángtósol 
»zt( á9 130 ágyús hajót: Berkeley Kapitány 
íróit az oka. Körül levén t. i;, a?. Saniu 
fzirna Trinidad 3 Anglus Fregátoktól vé
te tve , , fejér záfzlót tett k i , annak jelente: 
sere , hogy. kéfz magát meg adni; Midoíi 
ezen jelre is az Angi: Fregátok semmi -' 
feielö jelt nem adtak volná magok, re« 
ízéről: a' Sí . Trinidad l .Anglus záfzíót 
is tett már akkor k i ; a' Spanyol záfzlo* ; 

felibe. Ekkor két Ángl; Fregátok" Kapi
tánnyal kérték Berkeley Kapitányt, ki a9

 ( 
3~dik Fregátnak — Mfnerald nevezetűnek j 
— vala Kórmányozója , hogy venné által • 
a? S. Trinidadot: de .6 azt felelte; hogy . 
tsak tialárdkodnak a5 Spanyolok; min- ; 
den békességes jeladásai&kaL t Ezen ké- | 
scdelmezés közben, más' Spanyol hajók ; 
jöttek, *s el vittek a" S; Trinidadot. Bcr~ \ 
keley Kapitányt árestomba tétette, *$ Hadi ; 

Törrényízék' cicibe állította Jcrm Áúmx* \ 
íálii; 
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